
1

ONE MORE JOURNAL - KIŞ / WINTER  2021

onemoreinternational.com

Dr. Soner 
Özsoy’dan
FROM DR. SONER ÖZSOY

ÜST KARİYER 
YAZILARI

TOP CAREER
ARTICLES2021

VISION
FEST

Yeni Nesil Network Marketing

KI
Ş 

/ 
W

IN
TE

R 
 2

02
1

SA
YI

 /
 IS

SU
E 

: 1
5

BAŞLIYOR!
BEGINS!

LİDER ETKİNLİKLERİ
LEADER EVENTS



2 3

ONE MORE JOURNAL - KIŞ / WINTER  2021 ONE MORE JOURNAL - KIŞ / WINTER  2021

İ Ç İ N D E K İ L E R  /  I N D E X
ONE MORE INTERNATIONAL KIŞ / WINTER  2021

MERHABA ONE MORE AİLEM

B12 NEDİR?
FAYDALARI NELERDİR?

29 EKİM

10 KASIM

KURUMSAL İLETİŞİM
EKİBİ BÜYÜYOR

LUMIERE

VISIONFEST 2021

ONE MORE AKADEMİ
BAŞLIYOR!

NEBİHE&KENAN ÖZAYDIN

EN ÇOK KAZANANLAR

KARİYER YAZILARI

YENİ KARİYERLER

ALMANYA GENEL MERKEZ

ARAÇ KATKI PAYI

LİDER ETKİNLİKLERİ

HELLO ONE MORE FAMILY

WHAT IS B12? WHAT ARE THE 
BENEFITS OF VITAMIN B12?

29TH of  OCTOBER

10TH of NOVEMBER

CORPORATE COMMUNICATIONS TEAM 
IS GROWING!

LUMIERE

VISIONFEST 2021

ONE MORE ACADEMY
BEGINS!

NEBİHE&KENAN ÖZAYDIN

MOST WINNERS

CAREER ARTICLES

NEW CAREERS

GERMANY HEAD OFFICE

VEHICLE CONTRIBUTIONSI

LEADER EVENTS

Sahibi / Owner
One More International

Yayın Kurulu
Editorial Board
Mustafa Erdil
Sevcihan Saygılı Erdil
Alper Volkan Karpuz

Yayın Direktörü
Editorial Director
İrem İpekbayrak

Grafik Tasarım
Graphic Design
Kaan Kızıltuğ

Çevirmen / Interpreter
Ayşe Doğaner

Adres / Address
One More International
Esenyurt/İstanbul

BASKI / PRINT
Trio Basım Yayın Medya Film Ltd. Şti.
Gümüşsuyu Cd. Litrosyolu 2. 
Matbaacılar Sitesi zb8 
Topkapı/Zeytinburnu / İSTANBUL
info@triomedya.com

#touchyourlife
 SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP EDİN/ FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

Official Account : @onemoreinternational

w w w . o n e m o r e i n t e r n a t i o n a l . c o m

Daha önce yayınlanan 
dergilerimize internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

ONE MORE INTERNATIONAL 
AYRICALIKLAR 
DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ! 

------------------------------

WELCOME TO 
ONE MORE INTERNATIONAL
WORLD OF PREVILIGE!

You can reach our 
published magazines from 
our web sites.

4

6

10

11

12

14

15

21

22

23

24

32

33

35

36



4 5

ONE MORE JOURNAL - KIŞ / WINTER  2021

Merhaba Değerli One 
More International 
Ailem,

S2022’nin gelişine yelken 
açtığımız şu günlerde yine 
sizlerle birlikte olmanın 
heyecanını zirvede yaşıyorum. 

Kendim ve şirketimiz adına 
sizlerin sahadaki canhıraş 
mücadelenizi görmek, tüm 
dünyaya yayılan bir organizasyon 
olmak, her bir One More 
International distribütörünün bir 
asker gibi sorumluluk aldığını 
bilmek beni ne kadar mutlu 
ediyor tahmin bile edemezsiniz. 
Tam bu noktada sizleri ayakta 
alkışlıyor ve başarılarınızı 
kutlayarak sevgimle 
kucaklıyorum değerli ailem. 

2021 bizler için başarı ve 
mutlulukla dolu bir sene oldu. 
Gerek One More International 
distribütörlerinin elde etmiş 
olduğu kariyerler, gerek şirket 
bünyesinde bulunan çalışma 
arkadaşlarımızın vizyonu ve 
yenilikçi fikirleriyle elde ettiği 
başarılar sayesinde dolu dolu bir 
yıl geçirdik. 

2021 senesi boyunca 
gerçekleştirdiğimiz Vision Day, 
Vision Fest, One More Zirvesi 

gibi etkinliklerle başarılarımızı 
eğlence ve motivasyon ile 
taçlandırma fırsatı bulduk. 

2021 bizim büyüme ve serpilme 
senemiz olarak anılarımızda 
kalacak muhteşem bir yıl oldu. 
Endonezya’da mücadele eden 
Gürkan Kandemir ve Rudi 
Simon, Meksika’da mücadele 
eden Fatih Bayraktar ve Victor 
Garzia, Kazakistan’da mücadele 
eden Mehmet Eren ve Sitara 
Niyazoğlu, Almanya’da mücadele 
eden Mehmet Yılmaz, Tunus’ta 
mücadele etmeye başlayan 
Jawhar Mlika, Nijerya’dan 
Sympathy Egboruche’nin 
de katkılarıyla ailemiz 
enternasyonal bir mücadele 
içinde yoluna tam gaz devam 
etmektedir. 

Sizlere buradan yine bir 
müjde vermek isterim! 
Network Marketing 
sektörünün anavatanı 
Amerika Birleşik 
Devletleri’nde 
yatırımlarımızı yapmakta 
ve resmi olarak ofisimizi
orada kurmaktayız! 

Hepimize hayırlı ve uğurlu 
olsun! 

Bir diğer güzel haberim ise One 
More Üretim Tesisleri ile ilgili!                                                         
Fabrikamız için 
gerçekleştirdiğimiz yatırımımız 
sizlerin de sayesinde tüm hızı ile 
devam ediyor. Yeni teknolojiyle 
birlikte kurduğumuz üretim 
tesisimiz, ülkemizin üretici 
zihniyetine destek olmak 

için yola çıktı ve bildiğiniz 
gibi ürünlerimizi ülkemizde 
üretip tüm dünyaya ulaştıran 
muhteşem bir üreticiden 
tüketiciye tedarik zincirini 
kurmuş bulunmaktayız. Bu 
tedarik zinciri dünyanın ayak 
basılmamış noktalarına 
kadar ulaşıyor. Düşünsenize 
4 milyondan fazla müşteri 
ürünlerimizden faydalandı. 
Eskiden mikro ekonomik boyutta 
düşünülmesi bile hayal olan 
bu yapı şimdi makro ekonomik 
boyutlara ulaşmış ve hayalden 
gerçeğe giden yolculuğu bizlere 
tüm hücrelerimize kadar 
yaşatmıştır. Birilerinin hayal 
dediği her şey hem benim hem 
de şirketimiz adına gerçeklerin 
ta kendisidir! 

Biz “One More Bir 
Dünya Markasıdır” derken 
gerçekten çok ciddiydik! 

Ve biz; bu vizyonun altını 
doldurmak için çok çaba 
gösterdik, göstermeye de devam 
edeceğiz!

Yeni yıla adım adım gittiğimiz 
bu günlerde size yine sözünü 
vermek isterim ki;
Her yeni yıl, bir önceki yıldan 
çok daha güzel ve çok daha özel 
olacak! 

Sevgilerimle…

Mustafa Erdil
One More ınternational
Global Başkanı

HelloMy Dear One More 
International Family,

I am excited to be with you again 
as we set sail for the arrival 
of 2022. You have no idea how 
happy I am to see your hard-
fought struggle on the ground 
on behalf of myself and our 
company, to be an organization 
spreading all over the world, 
to know that each One More 
International distributor takes 
responsibility like a soldier. At 
this point, I give you a standing 
ovation and celebrate your 
achievements and embrace 
you with love, my dear family. 
2021 has been a year full of 
success and happiness for us. 
We have had a full year thanks 
to the careers achieved by One 
More International distributors 
and the successes achieved by 
the vision and innovative ideas 
of our colleagues within the 
company. We had the opportunity 
to crown our achievements with 
entertainment and motivation 
with events such as Vision 
Day, Vision Fest and One More 
Summit that we held throughout 
2021.

2021 has been an amazing year 
that will remain in our memories 
as our year of growth and 
flourishing. 

With the contributions and 
struggle of Gürkan Kandemir 
and Rudi Simon in Indonesia, 
Fatih Bayraktar and Victor Garzia 
in Mexico, Mehmet Eren and 
Sitara Niyazoglu in Kazakhstan, 
Mehmet Yılmaz in Germany, 

Jawhar Mlika who started 
fighting in Tunisia, and Sympathy 
Egboruche from Nigeria, our 
family continues in full swing in 
an international struggle. 

I'd like to give you some 
good news from here 
again! We are making our 
investments in the United 
States, the homeland of 
the Network Marketing 
industry, and officially 
establishing our office 
there! Good luck to all of 
us! 

Another good news is about 
One More Production Facilities!                                                         
Our investment for our factory 
continues at full speed thanks 
to you. Our production facility, 
which we have established 
together with new technology, 
has set out to support the 
manufacturing mentality of our 
country. 

As you know, we have 
established a magnificent 
manufacturer-to-consumer 
supply chain that produces 
our products in our country 
and delivers them to the whole 
world. This supply chain reaches 
unfooted parts of the world. 
Imagine if more than 4 million 
customers benefited from our 
products. This structure, which 
used to be even a dream to be 
considered on a micro-economic 
dimension, has now reached 
macro-economic dimensions and 
has given us the journey from 
dream to reality to all our cells. 

Everything that someone calls a 
dream is the truth itself, both for 
me and for our company!

We were really serious 
when we said ”One More Is 
a World Brand"! 

And we have made a lot of efforts 
to fill in the bottom of this vision, 
and we will continue to show it!

While we are going step by step 
to the new year, I would like to 
give you my word again;

Every new year will be much 
more beautiful and much more 
special than the previous one!

With My Best Wishes.

Mustafa Erdil
One More International
Global President
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Dr. Soner Özsoy
Medikal Direktör 

B12 vitamini insan vücudu 
tarafından sentez edilemez 
ve mutlaka dışarıdan 
besinlerle alınmak 
zorundadır. B12 vitamini 
bitkisel besinlerde değil 
sadece hayvansal ürünlerde 
bol miktarda mevcuttur. 
Hayvansal ürünlerde olup, 
bitkisel ürünlerde olmayan 
neredeyse tek besin unsuru 
B12 vitaminidir. B12 vitamini 
hayvanların bağırsağında 
bulunan bakteriler tarafında 
üretilmektedir. İnsan kalın 
bağırsağındaki bakteriler 
de B12 vitamini üretebilirler 
fakat emilim yeri ince 
bağırsaklar olduğu için 
üretilen bu B12 vitamininden 
vücudun faydalanması 
mümkün değildir. 

B12 vitamininin vücuda yeterli 
miktarlarda alınması için 
mide sağlığının normal olması 
gerekir. B12 vitamininin 
yeterli miktarlarda emilmesi 
için hayvansal ürünlerde 
bol miktarda bu vitaminin 
bulunması ve midede 
intrensek faktör (İF) denen 
bir glikoproteinin var olması 
gerekir. Maalesef organik 
olarak yetiştirilmeyen 
hayvanlarda B12 vitamini 
düzeyi giderek azalmaktadır. 
“B12 vitamini vücutta başlıca 
karaciğerde depolanmaktadır 
ve bu depolar 4 mg kadar 
olduğu için bu vitaminin 
eksikliği birdenbire değil 
yavaş bir süreç içerisinde 2-4 
yıl sonra ortaya çıkmaktadır”.

B12 
NEDİR?
Vitaminler yağda çözünen ve 
suda çözünen olarak iki ana 
gruba ayrılır.

B12 vitamini suda çözünebilen, 
DNA sentezinde, yağ asitleri 
ve amino asitlerin vücut içinde 
kullanımında oynadığı rol 
sayesinde vücut içerisindeki 
hemen her hücrenin ihtiyaç 
duyduğu bir B vitamini türüdür.

Sinir sisteminin sağlığı, beyin 
fonksiyonları ve alyuvarların 
üretimi için gereklidir. 
Kobalamin, B12 vitamininin 
bir diğer adıdır. B12 vitamini, 
en büyük ve yapısal olarak en 
karmaşık vitamindir.

B12 FAYDALARI 
NELERDİR?

B12 vitamini hücre yaşlanmasının önüne geçer.
Sinir hücrelerini onarır. Kalp ve damar hastalıklarına karşı 
vücudu korur.  B12 vitamini aynı zamanda karbonhidratları 
enerjiye çevirir, yağı azaltır. Sağlıklı saç, cilt ve tırnak için 
temel ihtiyaçtır. Anemi yani kansızlık oluşmasını engeller 
(B12 Vitaminine bağlı anemi )

B12 Vitamini Nelerde Bulunur?
B12 Vitaminini birçok besin kaynağından elde edebilirsiniz. 
B12 Vitamini en çok hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. 
Bitkilerde bulunmadığı için vegan tarzı beslenen kişilerin, 
beslenmelerine dikkat etmesi gerekmektedir. 
B12 eksikliğinin neden olduğu bağışıklık sisteminin 
zayıflaması, unutkanlık gibi hafıza problemleri ve kansızlık 
gibi durumlar için hayvansal gıda tüketmeyen kişiler 
takviye ürünlerden faydalanabilmektedir.

Bazı ilaçlar ağız yoluyla yani ORAL B12 
vitamini ile etkileşime girebilir. Bunlar 
arasında metformin, proton pompası 
inhibitörleri ve sıklıkla peptik ülser 
hastalığı için kullanılan h2 reseptör 
agonistleri bulunur. Bu ilaçlar B12 
vitamini emilimini engelleyebilir. 
Bazı antibiyotikler  B12 emilimini 
etkileyebilir. Ancak Transdermal 
teknolojiyle bu sorununda önüne 
geçmek mümkün olmuştur.

B12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri 
arasında iştahsızlık, kabızlık ve kilo 
kaybı görülür. Eksiklik semptomları 
şiddetlendiğinde el ve ayaklarda 
uyuşma veya karıncalanma gibi 
nörolojik değişiklikler gerçekleşebilir 
ve bazı vakalarda hareket ederken 
denge daha zor korunur. Hatta vertigo 
ataklarına benzer tablolar ortaya çıkar.

B12 vitamini eksikliği olan bebeklerde 
yüz titremeleri, refleks problemleri, 
beslenme zorlukları, tahriş görülebilir. 
Eğer eksiklik tedavi edilmezse büyüme 
problemleri gibi olağandışı durumlar 

ortaya çıkabilir.

B12 vitamini eksikliği ciddi bir kalıcı 
sinir ve beyin hasarı riski taşır. B12 
vitamini yetersiz olan bireylerde psikoz, 
mani ve bunama gibi durumların 
gelişme riski daha yüksektir.
Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yani 
kansızlığa neden olabilir. Aneminin en 
yaygın belirtileri arasında yorgunluk, 
nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı 
bulunmaktadır. Anemi durumuna 
sahip bireyler dil ya da ağız ağrısı, 
beklenmedik kilo kaybı, soluk veya 
sararmış cilt, ishal ile adet sorunları ile 
karşılaşabilirler.

B12 vitamini eksikliği ayrıca vücudu 
enfeksiyonların etkilerine daha duyarlı 
hale getirir. B12 vitamini eksikliği 
anemisi ile folat eksikliği anemisi 
sıklıkla birlikte görülür ve ayırt 
edilmeleri zor olabilir. Bu durumların 
tedavisi B12 vitamini enjeksiyonları ve 
folik asit haplarını içerebilir. Ya da folik 
asit B12 kombinasyonlu transdermal 
teknolojiyle beraber alınması ayrılmaz 

ikilinin daha iyi etki etmesine sebep 
olabilmektedir.

Kimler B12
Eksikliği Riski 
Taşır?
Hamilelerde ve emzirenlerde günlük 
B12 vitamini ihtiyacı miktarı daha 
fazladır.

Vegan beslenenler (diyetlerinde 
hayvansal gıda bulunmayan kişiler) 
Pernisiyöz anemisi olan bireyler, Mide 
ve ince bağırsak ameliyatı olmuş 
bireyler,

Mide ilacı kullanan kişilerde, 
Kronik alkolizmde, 

Diabetik kişilerde...
Bütün sorunun çözümü yerine koy 
vücut gereğini yapsın!

B12 VİTAMİNİNİN EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER İSE; 
ET, SÜT, YUMURTA, PEYNİR VE TEREYAĞI GİBİ HAYVANSAL 
BESİNLERDİR.

B12 Vitamini Eksikliği Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
B12 vitamini eksikliği, vücut tarafından yeterli B12 vitamini alınmadığında ortaya çıkar. Özellikle sinir sistemi ve 
beyinde geri dönüşümsüz ve potansiyel olarak ciddi hasara yol açabilir. Normalden biraz daha düşük B12 vitamini 
seviyeleri bile depresyon, akıl karışıklığı, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi eksiklik semptomlarını tetikleyebilir. 
Bununla birlikte, bu semptomlar tek başına B12 vitamini eksikliği tanısını koymaya yetecek kadar belirleyici değildir. 
Ancak hem tetikleyici hem de tek başına sebep olabilmektedir.

Faydaları
NELERDİR?

B12 NEDİR?
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Dr. Soner Özsoy
Medical Director

Vitamin B12 can not be 
synthesized by the human 
body and must necessarily 
be taken with food from 
the outside. Vitamin B12 is 
abundant not only in plant 
foods, but also in animal 
products. Almost the only 
nutritional element that 
is not in animal products 
and not in plant products is 
vitamin B12. Vitamin B12 is 
produced by bacteria found 
in the intestines of animals. 
Bacteria in the human 
large intestine can also 
produce vitamin B12, but 
the body cannot benefit from 
this vitamin B12, which is 
produced because the place 
of absorption is the small 
intestine. 

In order for vitamin B12 to 
be taken into the body in 
sufficient quantities, stomach 
health must be normal. In 
order for vitamin B12 to 
be absorbed in sufficient 
quantities, there must be 
plenty of this vitamin in animal 
products and there must be a 
glycoprotein called intrinsic 
factor (IF) in the stomach. 
Unfortunately, the level of 
vitamin B12 in animals that 
are not grown organically 
is gradually decreasing. 
Vitamin B12 is mainly stored 
in the liver, and since these 
stores are up to 4 mg, the lack 
of this vitamin does not occur 
suddenly, but after 2-4 years 
in a slow process. 

What is 
Vitamin 
B12?
Vitamins are divided into two 
main groups, fat-soluble and 
water soluble. 

Vitamin B12 is a type of B 
vitamin that is soluble in water 
and is needed by almost every 
cell in the body due to the role 
it plays in the use of fatty acids 
and amino acids in the body. 
It is necessary for the health 
of the nervous system, brain 
function and the production 
of red blood cells. Cobalamin 
is another name for vitamin 
B12. Vitamin B12 is the largest 
and structurally most complex 
vitamin. 

WHAT ARE THE BENEFITS 
OF VITAMIN B12?

• Vitamin B12 prevents cell aging.
• It repairs nerve cells.
• It protects the body from heart and vascular diseases.
• Vitamin B12 also converts carbohydrates into energy, 
reducing fat.
• Healthy hair is the main need for skin and nails.
• B12 prevents anemia (anemia due to vitamin B12 ).

You can get Vitamin B12 from many food sources. 
Vitamin B12 is most often found in foods of animal 
origin. It is not found in plants that’s why people who 
eat vegan style should pay attention to their nutrition. 
People who do not consume food of animal origin, 
can use supplement products for conditions such 
as weakening of the immune system caused by B12 
deficiency, memory problems such as forgetfulness, 
and anemia. 

These symptoms alone are not decisive 
enough to establish the diagnosis 
of vitamin B12 deficiency. However, 
it can be both a trigger and a cause 
alone. Some medicine can interact 
with vitamin B12 orally. These include 
metformin, proton pump and h2 
receptor agonists, which are often 
used for peptic ulcer disease. These 
drugs can interfere with the absorption 
of vitamin B12. Some antibiotics may 
affect the absorption of B12. However, it 
has been possible to avoid this problem 
with transdermal technology. 

Other symptoms of vitamin B12 
deficiency include loss of appetite, 
constipation, and weight. When 
deficiency symptoms worsen, 
neurological changes such as 
numbness or tingling in the hands 
and feet may occur, and in some cases 
balance is more difficult to maintain 
when moving. Even situations similar 
to vertigo attacks may occur.

Infants with a deficiency of vitamin B12 
may experience facial tremors, reflex 

problems, feeding difficulties, irritation. 
If the deficiency is not treated, unusual 
conditions such as growth problems 
may occur. Vitamin B12 deficiency 
carries a serious risk of permanent 
nerve and brain damage. People who 
are deficient in vitamin B12 have a 
higher risk of developing conditions 
such as psychosis and dementia 
complex.

Insufficient vitamin B12 can also cause 
anemia. The most common symptoms 
of anemia include fatigue, shortness 
of breath, and irregular heartbeat. 
Individuals with anemia may experience 
menstrual problems with tongue or 
mouth pain, unexpected weight loss, 
pale or yellowed skin, diarrhea.

Vitamin B12 deficiency also makes the 
body more susceptible to the effects 
of infections. Vitamin B12 deficiency 
anemia and folate deficiency anemia 
are often seen together and can be 
difficult to distinguish. Treatment 
for these conditions may include 
vitamin B12 injections and folic acid 

pills, or taking folic acid together 
with transdermal technology with a 
combination of B12 can lead to a better 
effect of the inseparable duo.

Who Is at Risk of 
B12 Deficiency?
• The amount of daily vitamin B12 
needs is greater in pregnant women 
and those who are breastfeeding
• Those who eat vegan (people who do 
not have food of animal origin in their 
diet)
• Individuals with pernicious anemia
• Individuals who have had stomach 
and small intestine surgery
• In people who use stomach medication 
• In chronic alcoholism 
• In diabetic people

Solve the whole problem, put it in its 
place, let the body do its job!

THE FOODS THAT CONTAIN THE MOST VITAMIN B12 ARE; 
FOOD OF ANIMAL ORIGIN SUCH AS MEAT, MILK, EGGS, CHEESE 
AND BUTTER.

What is Vitamin B12 Deficiency and What Are Its 
Symptoms?
Vitamin B12 deficiency occurs when there is not enough vitamin B12 taken by the body. It can lead to irreversible and 
potentially serious damage, especially to the nervous system and brain. Even slightly lower vitamin B12 levels than 
normal can trigger deficiency symptoms such as depression, mental confusion, memory problems, and fatigue.

WHAT ARE THE 
BENEFITS OF VITAMIN 
B12?

What is 
Vitamin B12? 
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Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ü saygı ve özlemle anıyoruz.

HER
10 KASIM’DA 
AYNI
HİSLERLE

Kalbimizde ve ruhumuzda O’nu her zaman hissederek...
Görüşlerini, fikirlerini, vizyonunu benimseyerek...
Cumhuriyeti kurmak için verdiği mücadeleye minnet duyarak...
Azmine ve ileri görüşlülüğüne hayran kalarak...
Her 10 Kasım’da aynı hislerle...
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Sevgili One More International Ailesi, 
Hepinize Merhaba, ben Şevval Ülgün. Ekim 2021’den beri Kurumsal 
İletişim Uzmanı olarak İstanbul’da bulunan One More International Genel 
Merkezi’nde görev almaktayım. 

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nü bitirdikten hemen sonra 
medya sektörüne hızlı bir giriş yaptım. Yaklaşık 5 yıllık çalışma hayatımın 
içerisinde; İçerik Editörü, Dijital Pazarlama Uzmanı ve Sosyal Medya 
Uzmanı olarak çeşitli ajanslarda ve markalarda görev aldım. Son olarak 
denebunu.com şirketindeki görevimden ayrılarak One More International’a 
yani yuvama kavuştum. 

Dear One More International Family, 
Hello to all of you, I am Şevval Ülgün. Since 
October 2021, I have been working as a Corporate 
Communications Specialist at One More International 
Headquarters in İstanbul. 

I made a quick entry into the media sector immediately 
after graduating from the New Media Department of 
Kadir Has University. In my working life of about 5 
years, I have worked in various agencies and brands 
as a Content Editor, Digital Marketing Specialist 
and Social Media Specialist. Lastly I left my job at 
denebunu.com and then I started to work at One More 
International which made me feel like home.

Şevval Ülgün
Kurumsal İletişim Uzmanı /
Corporate Communications 
Specialist

Sizler One More International 
Ailesi’nin değerli üyeleri olarak 
sahada harika çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz. 
Kurumsal iletişim ekibi 
olarak, bizim de görevimiz 
dijital platformlarımızda 
çalışmalarımızı gerçekleştirmek 
ve bu platformları sizler için 
geliştirmek. 

Çok kısa bir süre önce One More 
Visual Portal’ı ile tanıştınız. 

Kurumsal İletişim ekibi olarak, 
bu platformda sizleri doğru 
içeriklerle buluşturmaya devam 
edeceğiz. Bilgilendirici ve harika 
ipuçları içeren blog yazılarımızla 
kendinizi dijital platformları 
doğru kullanma yönünde 
geliştirebileceksiniz. En güncel 
dijital gelişmeleri buradan 
okuyabileceksiniz. Ve en 
önemlisi tabii ki de sosyal medya 
hesaplarınızda kullanabilmeniz 
adına sizin için yaratıcı gönderi 
ve hikayeler üretmeye devam 
edeceğiz! 

YouTube 
Hesaplarımızı 
Yeniliyoruz! 
Sadece Instagram ve 
Facebook’ta değil, artık @
OneMoreInternational ve 
@OneMoreTv YouTube 
hesaplarımızdan aktif olarak 
içerik üretmeye başlıyoruz! Çok 
yakında siz değerli One More 
Ailesi’nin liderleriyle birlikte 
harika bir içerik serisine de imza 
atacağız! 

Aramızda kalsın ama bu içerik 
serisinde Global Başkanımız 
Mustafa Erdil’i, Global 2. 
Başkanımız Sevcihan Saygılı 
Erdil’i, İcra Kurulu Başkanımız 
Alper Volkan Karpuz’u, Satış ve 
Pazarlama Direktörümüz Melih 
Reyhanoğlu’nu da göreceksiniz! 

Ben bu harika ekibin bir 
parçası olduğum için çok 

mutluyum! Kurumsal İletişim 
Ekibi olarak, birlikte harika 
işlere imza atacağımızın 
müjdesini de buradan vermek 
istedim. Her zaman söylediğim 
gibi biz; birlikte büyüyecek, 
birlikte gelişecek ve birlikte 
dijitalleşeceğiz! 

You, as valuable members of the 
One More International Family, 
are doing great work in the field. 

As a corporate communication 
team, our task is to perform our 
work on our digital platforms and 
develop these platforms for you.

Recently, you were introduced to 
the One More Visual Portal. 

As a Corporate Communication 
team, we will continue to bring 
you the right content on this 
platform. You will be able to 
develop yourself in the direction 
of using digital platforms 
correctly with our blog posts 
containing informative and great 
tips. You will be able to read 
the latest digital developments 
here. And most importantly we 
will continue to produce creative 
posts and stories for you so that 
you can use them on your social 
media accounts! 

KURUMSAL İLETİŞİM EKİBİ 
BÜYÜYOR!

CORPORATE COMMUNICATIONS
TEAM IS GROWING!

We are renewing our YouTube 
accounts! 
Not only on Instagram and Facebook, we are now actively 
starting to produce content from our @onemoreinternational 
and @Onemoretv YouTube accounts! Very soon we will be 
signing a great content series together with the precious 
leaders of the One More International family! Between you and 
me, in this series of content you will see our Global President 
Mustafa Erdil, Global 2nd President Sevcihan Saygılı Erdil, our 
Chief Executive Chairman Alper Volkan Karpuz and our Sales 
and Marketing Director Melih Reyhanoğlu!

I am very happy to be a part of this wonderful team! As a 
Corporate Communication Team, I also wanted to give the 
good news from here that we will do great things together. As I 
have always said, we will grow together, develop together and 
digitalise together!
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LU
MI
ERE

CİLDİNİZE
KOLAJEN
DESTEĞİ 

COLLAGEN
SUPPORT
TO YOUR

SKIN 

Siz değerli One More ailesinin gösterdiği büyük 
ilgi ve katılımı ile gerçekleşen Vision FEST 
2021’de One More vizyonunu yansıtan eğlence 
dolu bir güne imza attıldı! 

Muhteşem atmosferi, festival coşkusunu hiç 
düşürmeyen aktiviteleri, kıyasıya rekabetin 
yaşandığı festival oyunları ile Vision FEST 2021 
hafızalara kazınan bir gün olarak tarihe geçti! 

Festival oyunlarının şampiyonu 
DIAMOND TEAM oldu! 

Kariyer takdir töreninin gerçekleştiği, 7. Yaşımızın 
kutlandığı ve çok daha fazlasının paylaşıldığı bu 
festivalde büyük sürpriz muazzam performansı ve 
hiç eskimeyen şarkıları ile HALUK LEVENT oldu! 
Katılımcıların tüm gün boyunca keyifli saatler 
yaşadığı bir organizasyon olan Vision FEST 2021 
ile One More International yine tarihe imza attı. 

VisionFEST 2021, which took 
place with the great interest 
and participation of you dear 
One More family, has signed 
a fun-filled day that reflects 
the vision of One More!

VisionFEST 2021, whose 
energy has not dropped 
even for a minute with its 
magnificent atmosphere, 
activities that have never 
lowered the enthusiasm of 
the festival, team matches 
and festival games where 
there is fierce competition, 
has gone down in history as a 
day etched on memories! 

Diamond team is 
the champion of the 
festival games!

At this festival, where 
the career appreciation 
ceremony took place, our 7th 
anniversary was celebrated 
and much more was shared, 
HALUK LEVENT was the big 
surprise with its tremendous 
performance and never 
getting old songs!

One More International 
has made history again 
with VisionFEST 2021, 
an organization where 
participants experience 
pleasant hours all day long.

One More Vision Fest’21 
Festival Oyunları 
Şampiyonu

DIAMOND TEAM!

One More Vision Fest'21 
Festival Games Champion

DIAMOND TEAM!
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HALUK LEVENT
VISION FEST’TE!
HALUK LEVENT
AT THE VISION FEST!
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D Ü Ğ Ü N  /  W E D D I N G

One More International Ailesi olarak değerli 
liderlerimiz Nebihe & Kenan Özaydın çiftine 
ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

As One More International 
Family, we wish our esteemed 
leaders Nebihe & Kenan 
Özaydın a lifetime of happiness.

Nebihe & Kenan 
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Abdullah Ecevit  
Diamond Master Leader

Merhaba Sevgili One More Ailem; 
Ben Abdullah Ecevit, 1977 Çorum doğumluyum. Çocukluğumdan bu yana dizginlenemez hayaller 
kurma becerisi ile büyüdüm. Lisans tahsilimi tamamladıktan sonra, hem profesyonel yönetici hem 
de işveren olarak uzun yıllar çalıştım. Oldukça zor ve insanların birbirini al aşağı etmeye uğraştığı 
bir sektör olan klasik ticaretteki iş hayatında, hayallerime gem vurmayı da öğrendim.

İnsani olmayan, ruhuma hitap etmeyen, para kazansam da kişisel ve ruhsal tatmin yaşayamadığım 
iş hayatında; yaşamayı nefes alıp vermekten ibaret zannederken farkında olmadan hayallerimi, 
umutlarımı ve heyecanımı yitirmiştim. Ta ki 2020 Şubat ayı gelene kadar…

BAŞARI PLANSIZ OLMAZ! HER PLAN BİR 
STRATEJİYE MUHTAÇTIR

Sevgili Sponsorum Kenan Özaydın 
bana One More International fırsatını 
sunduğunda içimdeki çocuğu 
öldürmek üzere olduğumu fark 
ettim. Aslında sadece baktığımı 
ama görmediğimi, işittiğimi 
ama duymadığımı, önce kendi 
hayatıma sonra da başka insanların 
hayatına dokunabileceğimi hayal 
ettim. Unuttuğum hayal kurma 
becerisini One More International 
ile geri kazandım. Ben One More 
International’ı bakarak değil görerek, 
işiterek değil duyarak özümsedim. 
Kenan Özaydın bana o gün yepyeni bir 
Abdullah hediye etti. 

Dünya bir felaketle tanıştı o 
günlerde. Mart ayında pandemi 
ülkemizde de etkisini gösterdi ve bu 
büyük bir krizi beraberinde getirdi. 
İnsanlar sokağa bile çıkamaz hale 
geldi. İş yerleri kapandı, firmalar ve 
ülke ekonomisi kötüye gitti. Sadece 
e-ticaret ve kargo firmalarının iş 
yükü arttı  Ben de Zoom toplantıları 
ile 60 m2 bir evin içinde telefonla 
One More International’ı önce 
çevreme, sonra da yüzlerce ve 
binlerce insana duyurabilme 
fırsatını yakaladım. One More ile 
kriz fırsata dönüşmüştü. Kiminin 
sağlığına, kiminin ekonomisine 
dokunma fırsatım oldu.

Başarı, plansız olmaz! Her plan bir 
stratejiye muhtaçtır. Bana inanan 
takım arkadaşlarımla mümkün ama 
çok zor bir hayal kurduk. Express 
Team de işte o zaman kuruldu. 
Hızlıca kariyerler alacağız ve ekip 
arkadaşlarımıza bunu kopyalatacağız. 
Bu yolculukta network ticaretini 
bana öğreten Sevgili Hocam 
Mehmet Ali Bayam’ın destekleri 
asla yabana atılamaz ona ve tüm 
takım arkadaşlarıma teşekkürü borç 
biliyorum. Hedef DIAMOND MASTER 
olmak ve ekip arkadaşlarımdan 
da DIAMOND MASTER kariyerine 
ulaşan liderler çıkartmak. Hayalleri 
büyük olanların adımlarının da büyük 
olması gerekiyor. Express Team; 
tam 19 ay boyunca gece gündüz, 
kol kola, sırt sırta, olumsuzluklara 
aldırmadan, inancını pek çok insana 
bulaştırarak ve onların da hayallerini 
yeniden canlandırarak bu hedefe 
ulaştı. Tıpkı isminin anlamı gibi hızlı 
ve hiç duraksamadan!

One More International’ın çözüm 
planında muazzam bir takım 
oyunu var. Başarı, asla tek başına 
ve tesadüfle gelmiyor. Meksika 
kalifikasyonunu kazanan 8 kişinin 
5 tanesi Express Team’den çıktı. 
4 Pearl Master, 3 Master, onlarca 
Asistant, Apprantice, Beginner ve 
Rookie kariyerine ulaşan liderlerim 
var. Bu liderlerimle birlikte maraton 
koştuğumuzun bilincinde, sözümüze 
sadakatle bağlı olarak milyonlarca 
insana One More International 
fırsatını sunmaya ant içtik. Başta 
Global Başkanım ve ağabeyim 
Mustafa Erdil’e, Sevgili eşi Global 
2. Başkanımız Sevcihan Saygılı 
Erdil’e, Sevgili kardeşim İcra Kurulu 
Başkanımız Alper Volkan Karpuz’a, 
tüm One More International 
çalışanlarına ve büyük One More 
International ailesine teşekkürlerimi 
iletiyorum.

Dünyanın her yanında insanlar 
sağlık ya da varlık problemleri 
için çözüm arıyor. İnsanların 
pek çoğu önce hayallerini 
öldürüyor, sonra inancını ve 
umudunu kaybediyor. Bizler 
One More International aşkını 
dünyaya yaymaya ant içtik. 
Lütfen hayallerinize sahip çıkın! 
Bizim dünyaya, dünyanın da bize 
ihtiyacı var.

SUCCESS IS NOT UNPLANNED! EVERY PLAN 
NEEDS A STRATEGY

When my dear sponsor Kenan 
Özaydın offered me the One More 
International opportunity, I realized 
that I was about to kill the child in 
me. I imagined that I could touch my 
life and then other people’s lives. I got 
my forgotten dreaming skills back 
thanks to One More International. 
Kenan Özaydın gave me a new 
Abdullah that day. 

The world has met a catastrophe 
in March 2020, the pandemic 
took effect in our country and this 
brought about a major crisis. People 
can’t even go out on the street and 
workplaces are closed, firms and the 
country’s economy deteriorated. Only 
e-commerce and cargo companies’ 
workload increased. With Zoom 
meetings and phone calls, I had the 
opportunity to announce One More 
International to my environment 
and then to hundreds and thousands 
of people in a 60 m2 house. With 
One More International, the crisis 
turned into an opportunity. I had 
the opportunity to touch the health 
of some people and the economy of 
others.

Success is not unplanned! Every 
plan needs a strategy. I and 
my teammates who believed 
in me had a dream that was 
possible but very difficult when 
the Express Team was founded. 
The support of my dear mentor 
Mehmet Ali Bayam, who taught 
me network trading on this 
journey, can never be ignored 
and I owe thanks to him and all 
my teammates. The goal is to 
become a Diamond Master and to 
get my teammates to reach their 
Diamond Master career. For 19 
months, Express Team achieved 
this goal day and night, shoulder 
to shoulder, by infecting many 
people and reviving their 
dreams, just as fast and without 
hesitation, just like the meaning 
of it’s name!

One More International has a 
tremendous team game in its 
solution plan. Success is not a 

coincidence. 5 of the 8 winners of the 
Mexican qualification are out of the 
Express Team. I have 4 leaders who 
have achieved Pearl Master career, 
3 leaders who have achieved Master 
career and countless Assistant, 
Apprantice, Beginner and Rookie 
careers. With the awareness of that, 
we are running a marathon with these 
leaders, we have vowed to offer the 
One More International opportunity 
to millions of people. 

I would like to thank our Global 
President Mustafa ERDİL, Global 2nd 
President Sevcihan SAYGILI ERDİL, 
our Chief Executive Chairman Alper 
Volkan KARPUZ and all One More 
International employees and the 
great One More International family.
People are looking for solutions to 
health or wealth problems all over 
the world. Many people first kill 
their dreams, and then lose faith 
and hope. We have vowed to spread 
the love of One More International to 
the world. Please take care of your 
dreams! 

Hello my dear One More International family,
I am Abdullah Ecevit, I was born in 1977 in Çorum. Since I was a child, I’ve grown up with the ability to dream unbridled 
dreams. After completing my undergraduate studies, I worked for many years as both a professional manager and 
an employer. Classic trade, an industry that is very difficult and where people try to take each other down, shattered 
my dreams. In a business life that does not appeal to my soul and where I can not experience personal and spiritual 
satisfaction even though I make money; I had unwittingly lost my dreams, hopes and excitement until February 2020. 
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Erkut Memiş 
Pearl Master Leader

Ben Erkut Memiş. 1985 Giresun doğumluyum. Evliyim, 5 yaşında bir kızım var. Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstriyel 
Elektronik Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 9-10 yıl inşaat sektörünün büyük firmalarında 
lüks projelerin satışlarını yaptım. 6 yıldır da İstanbul Başakşehir’de kurumsal gayrimenkul firmam var.

YAPTIĞINIZ HER İŞTE OLDUĞU GİBİ İNANARAK VE 
SEVEREK YAPARSANIZ KARŞILIĞINI FAZLASIYLA 
ALIYORSUNUZ.

BAĞ KURAN EKİP ARKADAŞLARIM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

One More International ile tanışmam; iş ortağım, sektörün 
duayeni Sevgili Mehmet Ali Bayam’ın yönlendirmesiyle, 
2020 Mayıs ayında başladı. Tabii benim başlangıç 
hikayem biraz daha zor ve geç oldu. Çok zor bir ikna 
sürecinden geçtim. Çünkü hiç bilmediğim bir sektördü. 
Daha önce hiç böyle bir iş yapmamış, düşünmemiş biri 
olarak bana çok uzaktı. Tam anlamıyla ürünlere inanmam 
şirkete inanmam ve güvenmem aslında sindire sindire 
oldu. Belki de bu durum sayesinde kaybettiğim çok 
zaman da oldu ama benim de net bir şekilde anlamamı, 
inanmamı sağladı. Ek iş olarak başladığım One More 
International’a, yaklaşık 5-6 aydır neredeyse tam mesaili 
çalışmaya başladım. Hatta Başakşehir’de bulunan ciddi 
yatırım yaptığım kurumsal ofisimi One More International 
ofisine çevirmeyle ilgili ekip olarak planlamasını yaptık. 
En yakın zamanda ofisimize One More International 
konseptini uygulayacağız… Bundan 2 ay önce çok güzel 
ve özel çalışmalarımızla birlikte; 7 çalışma arkadaşımı 
Apprentice, 20’den fazla arkadaşımızı Rookie kariyerine 
çıkardık. Ben de şirketin üst kariyerlerinden Pearl Master 
kariyerine ulaştım. 

Yaptığımız iş; dışarıdan bakıldığında zor gibi gözüken 
ama işin içine girdiğinizde, iş olarak baktığınızda 
size her duyguyu verebilen bir iş. Çünkü, sağlıklı 
yaşam üzerine çalışıyorsunuz ve karşılığında hem 
teşekkür alıyorsunuz hem de ciddi kazançlar elde 
edebiliyorsunuz. Yaptığınız her işte olduğu gibi inanarak 
ve severek yaparsanız karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. 
One More International’da size her şeyi fazlasıyla 
veriyor… 

 
Erkut Memiş
I was born in 1985 in Giresun. I’m married and a father 
of 5 years old daughter. I graduated from Karadeniz 
Technical University, department of Endustrial Electricity 
also graduated from Anadolu University, department 
of Economics. I sold luxury projects in large companies 
of the construction sector for 9 or 10 years. I have a 
corporate real estate company in Istanbul Basaksehir for 
6 years.
 
I met with One More Interational in May 2020 thanks 
to my business partner and also veteran of the sector 
Mehmet Ali Bayam. I went through a very difficult 
persuasion process because I didn’t know anything 
about the network marketing sector. As someone who 
has never done such a job before, I felt very far away 
from this job. My belief and trust in the company and 
products have been literally understandingly. Maybe I 
lost a lot of time because of this situation, but it made 
me understand and believe clearly. Now, I do network 
marketing almost full-time, which I started as part-
time. In fact, we planned as a team to turn my corporate 
office in Başakşehir, where I invested heavily, into One 
More International office. We will implement the One 
More International concept in our office as soon as 
possible. 

Two months ago, with our strong and disciplined work, 7 
of our friends reached Apprentice career and more than 
20 of our friends reached Rookie career so I reached 
Pearl Master career which is one of the top careers of 
the company. What we do is a job that looks difficult when 
you look at it from the outside, but it can give you every 
emotion because you work on wellness and you get both 
thanks and serious gains in return. As with everything you 
do, if you do it with conviction and love, you get more than 
enough. At One More International, it gives you more than 
anything.

AS WITH EVERYTHING YOU 
DO, IF YOU DO AIT WITH 
CONVICTION AND LOVE, YOU 
GET MORE THAN ENOUGH

I’M SO LUCKY TO HAVE 
TEAMMATES WHO HAVE BOND 

Mehmet Ali Bayam
Pearl Master Leader

Ben Mehmet Ali Bayam, 
1966 Bolu/Seben doğumluyum. Evliyim, 
iki çocuk babası ve iki torun dedesiyim. 
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi mezunuyum. 17 Yıl Adana 
ve İstanbul’da öğretmenlik yaptım. 20 
yıldır da sağlıklı beslenme sektörünün 
içindeyim. İki farklı firmada en üst 
kariyerlere ulaştım. 15’ten fazla ülkede 
eğitim ve seminerlere katıldım. Yurtiçinde 
neredeyse tüm şehirlerde eğitim ve 
seminerler verdim. 

Bundan 15 ay önce One More International 
firmasıyla tanıştım. Ürünlerini kullandım 
ve yakınlarıma tavsiye edip kullandırdım. 
Ciddi sonuçlar gördüm. Şimdi ailecek 
One More International ürünlerini 
kullanıyoruz ve tavsiye ediyoruz.

İlk hafta Rookie kariyerine, ikinci hafta Beginner 
kariyerine ulaştım ve Dünya’da organizasyon kurmada 
ilk yirminin içine girdim. 11. ayımda üç kariyere aynı 
anda ulaştım. Apprentice, Assistant ve Master oldum. 15. 
ayın son haftasında 3 çalışma arkadaşımın Pearl Master, 
1 arkadaşımın Assistant, 1 arkadaşımın Apprentice, 
1 arkadaşımın Beginner ve 6 arkadaşımın da Rookie 
kariyerine ulaşmasına yardımcı oldum ve Pearl Master 
kariyerine ulaştım.

Bağ kuran ekip arkadaşlarım olduğu için çok şanslıyım. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim…

Hello I’m Mehmet Ali Bayam,
I was born in 1966 in Seben,Bolu. I’m married and father 
of two, also I have two grandchildren. 

I graduated from İzmir Dokuz Eylül University, Faculty 
of Theology. I taught in Adana and Istanbul for 17 years. 
I’ve been in the healthy eating industry for 20 years and 
I’ve had top careers at two different companies. I have 
participated in trainings and seminars in more than 
15 countries also have given trainings and seminars in 
almost all cities in Turkey. 

I met One More International 15 months ago. I used 
their products and recommended them to my relatives. 
I’ve had serious results. Now, we use and recommend 
One More International products as a family. 

I reached Rookie career in the first week, Beginner career 
in the second week and I was in the top 20 in organizing 
in the world. In my 11th month, I reached three careers at 
the same time; Apprentice, Assistant and Master. In the 
last week of the 15th month, I helped 3 of my colleagues 
achieve Pearl Master career, 1 friend’s Assistant, 1 friend’s 
Apprentice, 1 friend Beginner and 6 friends reached their 
Rookie careers so I achieved Pearl Master career. 

I’m so lucky to have teammates who have bond. Thanks to 
all of them individually... 
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Sibel Mercan 
Pearl Master Leader

EĞER ÇOK ÇALIŞIR VE ASLA ZORLUKLAR 
KARŞISINDA YILMAZSANIZ, ONE MORE 
INTERNATIONAL İLE BÜTÜN HAYALLERİNİZ 
GERÇEKLEŞEBİLİR.

TÖKEZLEDİĞİNİZ YERDE HAZİNENİZ VARDIR

Merhaba One More International Ailesi,
Ben Sibel Mercan, 1980 Ankara doğumluyum ve ilkokul mezunuyum. Kısaca kendimden 
bahsetmek isterim; 16 yaşındayken ailem tarafından evlendirildim. 12 yıl çok zor bir 
evlilik hayatım oldu… Radikal bir kararla boşandım. Hayatın zorluklarıyla tek başıma 
mücadele etmek zorunda kaldım. Böyle bir süreçteyken bir Network Marketing 
firmasıyla çalışmaya başladım. Bu süreç içerisinde kendimi değiştirdim ve geliştirdim. 
Fakat maddi anlamda istediğim yerde değildim. ONE MORE INTERNATIONAL şirketiyle 
tanışmam bundan 17 ay öncesine dayanıyor.

One More International ile çalışmaya başladıktan 8 ay sonra hayatımda ilk defa araba sahibi oldum. Maddi olarak hayal 
edemeyeceğim değişiklikler oldu… Bütün kadınlara vermem gereken bir mesaj olursa;  Hepimiz için hayatın getirdiği 
zorluklar olabilir. Birçok sıkıntılı süreçten geçiyor olabilirsiniz fakat ONE MORE INTERNATIONAL ile tanıştıysanız bu 
aileye sıkı sıkı bağlanın!

Eğer çok çalışır ve asla zorluklar karşısında yılmazsanız ONE MORE INTERNATIONAL ile bütün hayalleriniz 
gerçekleşebilir.  ASLA PES ETMEYİN!!!

Hello Dear One More International Family,
I am Sibel Mercan, I was born in 1980 in Ankara and 
graduated from primary school. In short, I would like to 
talk about myself; I was married by my parents when 
I was 16 years old. I had a very difficult marriage for 12 
years then I got divorced by a radical decision and I had 
to fight the challenges of life alone. During this period, I 
started working with a network marketing company. In the 
process, I changed and improved myself but financially, I 
wasn’t in the place where I wanted to be. I met with One 
More International 17 months ago from now.

Eight months after I started working with One More 
International, I became a car for the first time in my 
life. There have been financial changes that I can’t even 
imagine. If I have to make a suggestion for women; Life 
may have challenges for all of us and you may be going 
through a lot of trouble, but if you’ve met One More 
International stick to this family!

If you work hard and never give up against tough situations 
then all your dreams can come true with ONE MORE 
INTERNATIONAL.

Never Give Up.

IF YOU WORK HARD AND NEVER GIVE UP AGAINST TOUGH 
SITUATIONS THEN ALL YOUR DREAMS CAN COME TRUE WITH 
ONE MORE INTERNATIONAL.

YOU HAVE TREASURE 
WHERE YOU STUMBLE

Uğur Bıçakcı
Pearl Master Leader

Merhaba Değerli One More Ailem,
1 Temmuz 1987 Bandırma 
doğumluyum. İzmir Maltepe 
Askeri Lisesi ve Ankara Kara Harp 
Okulu’ndan mezun olarak 2009 
senesinde Subay olarak meslek 
yaşantıma başladım ve yaklaşık 7 
yıllık bir hizmet süresinin ardından, 
2016 yılında kendi isteğimle malulen 

emekli oldum ve İzmir’e yerleştim. 
Özgürlüğüne düşkün popüler 
optimist bir kişilik olduğum için, 
çalışırken keyif alabilmeyi, finansal ve 
zamansal olarak da özgür olabilmeyi 
çok önemsiyorum. Aslında network 
marketing sektörünün içerisinde 
olmamın sebebi de budur. 

Türkiye’de faaliyette 
bulunan birçok firma 
olmasına rağmen 
neden One More 
International? 

Tamamen yerli ve milli sermayeyle kurulmuş olması, 
kurucularının çok ciddi network deneyimine sahip olması, 
yüksek teknolojiyle üretilen çok etkili ve kullanımı kolay 
ürünlere sahip olması, binlerce insanın almış olduğu 
pozitif ürün sonuçları ve daha birçok şey sayabiliriz.

One More International yolculuğumuzda; yaşamak 
istediğimiz hayatı inşa ederken aslında işimiz tamamen 
güven kurmak, inanç ve vizyon aktarmakla alakalıdır. Bunu 
da doğruları dürüstçe açık bir iletişimle konuştuğumuzda 
gerçekleştirebiliriz. Temas ettiğimiz yeni adaylarımıza 
veya organizasyonumuzda yer alan takım arkadaşlarımıza 
kesinlikle işimizi olduğundan daha kolaymış gibi 
göstermeden, emek verilmesi gereken ve sürdürülebilir 
bir gelir için devamlılık isteyen bir süreç olduğunu 
vurgulamalıyız. Bu sayede başlangıçta alacağımız taahhüt 
ve beklentiler daha net ve belirgin olacaktır.
İşimiz gerçekten çok HAYIRlı bir iş :) 

Bu süreçte zorlanacağımız, yorulacağımız ya da 
aşmamız gereken basamaklarda ayağımızın takılıp 
tökezleyeceğimiz anlar da olacak. Ama bilmemiz gereken 
şu ki bizi geliştirecek, dönüştürecek belki de içimizdeki 
cevheri ortaya çıkaracak olan tamda o tökezlediğimiz 
anlar ve o zaman aldığımız kararlar olacak.  

Birileri EVET diyecek,
Birileri HAYIR diyecek, 
Birileri bir yerlerde bekliyor…
Hepimizin başarısına. 
Saygılarımla…

Hello Dear One More Family,
 I was born on July 1, 1987 in Bandırma. I started my career 
as an Officer in 2009 after graduating from İzmir Maltepe 
Military High School and Ankara Army Academy and after 

a service period of about 7 years, I voluntarily retired in 
2016 and settled in İzmir. As a popular optimist with a 
penchant for freedom, I care deeply about being able to 
enjoy working and be free financially and temporally. In 
fact, this is why I am in the network marketing industry.
Why One More International, although there are many 
companies operating in Turkey?

We can count the fact that it was founded entirely with 
domestic and national capital, that its founders have 
very serious network experience, that it has very 
effective and easy-to-use products produced with high 
technology, the positive product results that thousands 
of people have received and many other things. On our 
One More International journey; While building the 
life we want to live, our job is all about building trust, 
conveying faith and vision and we can do that when we 
talk about the truth honestly in open communication. 
We must emphasize that there is a process that requires 
continuity for a sustainable income without making 
our job seem easier than it is to our new candidates 
or teammates in our organization. In this way, the 
commitments and expectations we will receive at the 
beginning will be more clearer. 

There will also be moments in this process when we will 
struggle, get tired or stumble on the steps that we need to 
overcome, but what we need to know is that it’s going to be 
those stumbling moments that will improve us, transform 
us, maybe bring out the gem within us, and then there will 
be the decisions we make. 

Some people will say YES, 
Some people will say NO,
Some people are waiting somewhere...
To the success!
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İnanın ben de çok zor şeyler 
yaşadım. Son iki yılda maddi olarak 
istediğim her şeye ulaştım. Bu 
günler kesinlikle bir hayaldi ama ben 
başardım! Ama mesele şu ki, her 
gün yeni bir hedef önüme çıkıyor. Ve 
ben ekibimle birlikte bu hedeflere 
doğru emin adımlarla gidiyorum. Bu 
yolda kendimle de gurur duyuyorum 
ve başarılı olduğuma inanıyorum. 
Harika bir iş, harika bir eş, güçlü bir 
ekip, rüya gibi bir hayat… 

Ama aslında ben bir göçmenim. 
Biz tek bir amaç için buraya 
geldik! O da; başkalarının 
hayatlarına dokunmak! One 
More International ile tanışmak 
kesinlikle Allah’ın bir lütfudur! 

Sadece dilini bilmediğimiz değil, 
sosyal yaşamlarını ve kültürlerini 
de bilmediğimiz bir memleketteyiz. 
Ama bunların hiçbir önemi yok! 
Şirkete, güçlü ürünlerine, olağanüstü 
kazanç planına ve ekibine inanarak 
binlerce insanın hayatlarını olumlu 
yönde etkileyebiliriz. Bu şirketin 
güçlü yönlerini kullanarak dünyanın 
her yerindeki insanlar için rüya gibi 
yaşam koşulları sağlayabiliriz.  

Biz bu işi çok daha ileriye taşıyacağız. 
One More International’ı tüm dünyaya 
tanıtmak bizim görevimiz. Ben, 
bugün One More International’ın 
Pearl Master liderlerinden biriyim. 
Evet bazen ben de yoruluyorum, 
psikolojik olarak çöküşler yaşıyorum 
ama asla geri adım atmıyorum! 
Çünkü buradaki fırsatları biliyorum! 

Ve pes etmediğim her gün başarıya 
ulaşıyorum! İran ekibi olarak, gece 
gündüz asla pes etmeden çalışıyoruz. 
Şunu bilin ki; siz de yorulabilirsiniz, 
psikolojik olarak çöküşler 
yaşayabilirsiniz ama pes 
etmemelisiniz! Elde edebileceğiniz 
fırsatları eminim ki kaçırmak 
istemezsiniz!  

Hello I’m Omid Jalilvand, 

I was born in 1982. I am one of the 
Pearl Master leaders of the One 
More International Family. I would 
like to start my remarks by thanking 
my unique wife, who is the main 
reason for my success and also I 
would like to thank the One More 
International Family for giving me 
the opportunity to prove myself! 

Success is reserved for working hard, 
being happy, never underestimating 
and striving. Believe me, I’ve been 
through a lot of difficult things. I 
have achieved everything I wanted 
financially in the last two years. 
These days were definitely a dream, 
but I managed with it. The thing is 

that I wake up every day with a new 
goal and I am taking confident steps 
towards these goals together with 
my team. I am also proud of myself 
on this path and I believe that I have 
succeeded. A great job, a great wife, a 
strong team, a dreamy life. 

As an immigrant, the only reason 
I’m here is to touch other people’s 
lives. It is definitely a privilege 
to meet One More International. 
Regardless of language, religion, 
race, we can positively affect 
the lives of thousands of people 
by believing in the company’s 
strong products, excellent 
earnings plan and great team. 
Using the company’s strengths, 
we can provide dreamlike living 
conditions for people all over the 
world.

We are going to take this much 
further. It is our task to introduce 
One More International to the whole 
world. I am one of the Pearl Master 
leaders of One More International 
today. Yes, sometimes I get tired too, I 
have psychological breakdowns, but I 
never back down because I know the 
opportunities here. And everyday that 
I do not give up, I achieve success! As 
an Persian team, we work day and 
night without ever giving up. Know 
that you may also get tired, you may 
have psychological breakdowns, but 
you should not give up! 
I’m sure you won’t want to miss the 
opportunities you can get. 

ONE MORE INTERNATIONAL FİRMASINDAN NE ARZULARSANIZ 
SİZLERE ONU VERİYOR

HER ŞEY BİZİMLE BAŞLAR! BU YÜZDEN AYAĞA 
KALKIP, DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK İÇİN GÜÇLÜ BİR 
ŞEKİLDE HEP BİRLİKTE HAREKET EDELİM!

Ahmet Gezici 
Pearl Master Leader Omid Jalilvand 

Pearl Master Leader

Ben Ahmet GEZİCİ. 1992 İstanbul 
doğumluyum. Aslen Diyarbakırlıyım. 
Evliyim, 3 yaşında bir oğlum var 1 hafta 
sonra Kız Babası da olacağım. İstanbul 
Aydın Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi İç Mimarlık bölümünden 
mezunum. Ek olarak, Yüksek Lisans 

İş Güvenlik Uzmanıyım. iş hayatım da 
Kurumsal firmada Müdürlük ve kendi 
iş kurma deneyimlerim oldu. Yaklaşık 6 
yıllık bir çalışma hayatı geçirdim.

ONE MORE INTERNATIONAL GIVES YOU THE 
OPPORTUNITY TO REALIZE YOUR DESIRES

IT ALL STARTS 
WITH US. SO LET’S 
STAND UP AND 
ACT TOGETHER 
IN A STRONG WAY 
TO CHANGE THE 
WORLD!

One More International’la tanışmam 2020 Nisan ayında, Değerli aile dostumuz, sektörün de duayeni sevgili Mehmet 
Ali Bayam Hocamızın tanıştırmasıyla başladı. Tabii benim başlangıç hikayem bir çoğumuzun başladığı gibi ürüne inanç 
ile oldu. Yaklaşık 6 ay kadar düzenli kullanıcısı oldum ve üst sponsorlarımın yönlendirmeleri ile çevreme ürünlerimizi 
tavsiye etmeye başladım. Ek iş olarak baktığım One More International’a 6 ay part-time, 3 aydır da tam mesaili çalışmaya 
başladım. Bundan 2 ay önce de çok güzel ve özel çalışmalarımızla, çalışma arkadaşlarımdan 1 Master, 1 Assistant, 8 
Apprentice ve 20’den fazla arkadaşımızı Rookie kariyerine çıkardık. Ben de şirketin üst kariyerlerinden Pearl Master 
kariyerine ulaştım ve bunun daha bir başlangıç olduğunun bilincindeyim…

One More International firmasından 
ne arzularsanız sizlere onu 
veriyor diyebilirim. Bu ürünleri ve 
çalışma şeklimizi yaşam biçimi 
haline getirdiğimizde sonuçlara 
inanamayacaksınız. Hayallerimin 
kısıtlandığı bir dönemde, tekrar hayal 
kurup hayata sıkı sıkı tutundurduğu 
için teşekkürler One More 
International. Hedefim firmamızın 
en genç Diamond kariyerine ulaşan 
distribütörü olmak... 

Bunu da tek başıma yapamayacağımın 
bilinciyle, tüm ekip arkadaşlarımız 
ile güçlü bir şekilde çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Sevgili Global 
Başkanımız Mustafa ERDİL ve Eşi 
Global 2. Başkanımız Sayın Sevcihan 
SAYGILI ERDİL’e, Sponsorum değerli 
Hocam Mehmet Ali BAYAM ve Üst 
Sponsorumuz Diamond Master 
Abdullah Ecevit’e ve tabii ki her 
daim bu yolculukta yanımda olan 
Tüm Ekibime TEŞEKKÜRLER...
İyi ki One More…
Her Zaman One More…

I’m Ahmet Gezici.
I was born in 1992 in İstanbul, 
originally from Diyarbakır. I’m 
married and the father of  a 3 
years old boy. I’ll have a daughter 
by the time you read this article. 
I graduated from İstanbul Aydın 
University Faculty of Architecture 
and Design, Department of Interior 
Architecture and also I’m a graduate 
of Master’s degree in Business 
Security Expertise. In my nearly 6 
years of working life, I have had the 
experience of working as a director 
at a corporate firm and starting my 
own business.

I met with One More International in 
April 2020, with the introduction of 
our dear family friend Mehmet Ali 
Bayam. Like many of us, my starting 
story was with faith in the product. 
I have been a regular user for 6 
months and I have recommended it 
to those around me with the guidance 
of my sponsors. I was considering 
this as an extra so I worked part time 
for 6 months and now I have been 
working full time for 3 months. Two 
months ago 1 of our friend reached 

Master career, 1 of our friend reached 
Assistant and 8 of our friends reached 
Apprentice career and more than 20 
of our friends reached Rookie career 
so I reached Pearl Master career. I’m 
aware that this is just the beginning. 

I can say that One More International 
gives you the opportunity to realize 
your desires, you will not believe 
the results when we make these 
products and the way we work into 
a way of life. Thank you One More 
International, for making me dream 
again at a time when my dreams are 
being constrained, and for keeping 
me firmly in life.

My aim is to be the youngest Diamond 
Master. With the awareness that I 
cannot do this alone, we continue 
to work strongly with all our 
teammates. I would like to thank 
our dear Global Presidents Mustafa 
ERDİL and Sevcihan SAYGILI ERDİL, 
and my sponsor Mehmet Ali BAYAM, 
our top sponsor Diamond Master 
Abdullah Ecevit and all my team who 
have always been there for me on this 
journey. One More Always.

Merhaba ben Omid Jalilvand, 
1982 doğumluyum. One More 
International Ailesi’nin Pearl Master 
liderlerinden biriyim. Sözlerime 
teşekkürlerimi sunarak başlamak 
istiyorum. Öncelikle bana verdiği bu 
fırsat için Rabbime şükrediyorum. 

Eşsiz yoldaşım ve başarımın ana 
sebebi olan eşime sonsuz teşekkür 
ediyorum. 

Bana kendimi kanıtlama fırsatı 
verdiği için One More International 
Ailesi’ne çok teşekkür ediyorum! 

Başarı; çok çalışmakta, mutlu 
olmakta, asla küçümsememekte ve 
çabalamakta saklıdır. 
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ONE MORE INTERNATIONAL
YENİ KARİYERLER

MASTER

ASSISTANT

APPRENTICE

BEGINNER
ÇIGDEM & MURAT  SENGÜL
ŞERIFE EMSAL IŞIK
AHMED  KOUHESTANİ
MEHMET TEKIN

SINAN GÜLER
HIDAYET ESIN ÖZKAN
DERYA  ŞAHINKAYA
IBRAHIM HALIL ASLAN
JOEDIHONO S. SLAMET
YAVUZHAN ALKAN

ABDURRAHMAN KOOCAKNEJAD
DIONISIUS S.YASHIDA LAWING
TOLGA SEVER
BÜLENT ARSLAN
NISHA SHABRINA ASHIDEANTI

BERRIN DALKILINÇ
CEYLAN ERGEZEN
ESMA ÇELIKKAYA
FARUK YILDIZ
HACER GÖKBULUT
HJ NUNUNG HAMIDAH
NALAN ÇINAR
NURTEN APTISOGLU
ORHAN ULUS
ÖZLEM BEŞIROĞLU
YILDIRIM SEYDALIOĞLU
ZEKIYE DOĞAN
OO INDRA KHOLIK
AMINEH MIRMEHDI
ÖZLEM ŞAHİNKAYA
SRI UTAMI
UGUR BASYIGIT
MERAL  PAYLAR
SERGÜLEN BILEN
OĞUZ ALTINDİŞ
MURAT ŞENGÜL
AGUS HARJANTO
ERKAN AYDOĞAN 
IKA NURWANTI
ŞEYMA KARSLI
SUPRAPTO, SE SUPRAPTO
ERDEM  AKIN
ERK TEZCAN
ABDURRAHMAN MODERRESI
AVAZBEK ABDULKHAYEV
AYŞENUR YÜKSEL
AZAR SEYRAFIAN
DÖNDÜ AKYÜREK
DRI  ALPIAN
EMINE ARSLANPEKER
ERDAL KIYAK
HALIL IBRAHIM  YILDIRIM
HAMIT ÖZEL
MIHRIBAN  GÜCENMEZ
MIKAEL GHORBANI
SELMA  GENCER
SHAHURI SARIMIN
VOLKAN DEMIR
CANAN YILMAZ

SATRIO PAMBUDHI ASHIDEANTO
SUHARDA SUHARDA
TAUFIK NURAMAN
ADA GÜRBÜZ
HARVEY KOVISSA
NASARUDIN JAMALUDIN
NURHAN  KILIÇ
MUHSINE  COŞKUN
AYŞE KESIM
GÜLŞEN İŞLEYEN
HJ. KARTINI PPU
ÖZLEM ÇELEBI
MÜCAHİT  KILIÇTUTAN
NURGÜL ÇEVIKER
SAVAŞ TOSUN
AHMET ULUDAĞ
AZIZ DEMIR
BURHAN USTA
EMINE SONKAYA
HATICE  TÜMER
NESLIHAN ÜSTÜN
SELÇUK ÇAKIR
TOLCA CEYHAN
ŞABAN ŞENER 
HAKİM KOOCHEKI
HAKAN GUNEZ

LIA NURZAKIAH
ISMED ISKANDAR
SUNGKOWO  WIBOWO
MEHMET HACİM

AHMET ÜMRAN ÖCAL
BUDI  YUWONO
ERDOĞAN  DEMIRHAN
FEYYAZ KARDOĞAN
FILIZ ÇEKIÇ
HÜLYA YILDIZ
JAMILEH JABBARZADEHSISI
KERIME SEYDALIOGLU
MUHAMMET CALLI
RAIHAN SUDRAJAT
RIZA YILMAZ
SERAP ÇALIKOĞLU
SEZGİN UZUN
ABDUL RAHMAN
ASKAROVA BAGLAN SAPAR-
BEKKYZY
IVANKA TONEVA
JASRIL KOTTO
MAHBOUBEH POURIBANAEI
NI MADE  DUWI INDRAYANI
RAZIYE KARADAL
EBRU ÇAĞLAR
HACER GÖKBULUT
HASAN KAVAK
HUBERTUS SIGIT
M. SYAHRIL M. SYAHRIL
MUSTAFA  ÇIÇEK
MUSTAFA MİRAT
OO INDRA KHOLIK
OSMAN ONUR ÖZKAN
SAMI ÜNAL
ANDI SANJAYA
ENI HARTATI
MAI MUNAH
MAKBULE HATUN DUMAN
MANSURI MANSURI
WAWAN WAWAN
SAHAR NASIRPOURMONIGH
SAHRIR    AMIN
AHMET BAŞLAK
AYŞE  KOÇAK
AYSE AKPINAR
GÖKHAN BODUR
GÜNER GÜDÜ
HACI AMAN GHARANCIK
MASRI MASLAMAH
MEHRI BALOCHI
SEHER HAKBILEN
SELAMI YILDIZ
SERTAÇ UFUK AYGÜN
YARMOHAMMAD 
KOOCEKNEJAD
YELIZ ÖZDEMIR
FAJAR KUSMIANTO
HASANI HASANI
NURAY KARABUL
YANTI SUHAEMI
RODIAH RODIAH
SRI UTAMI

AHMET ÇAĞRI YAMAN
DURSUN CAN
FATMA ŞAHIN
GONCA YÜCEL DUMAN
HAKAN KOÇHAN
MÜNEVVER KANBER
ÖNDER ERGİN
CIGDEM  TUNA
DIDI PRAMANA
CONCEPCIÓN  MOCOY
DRI  ALPIAN
HÜMEYRA CURA
NASARUDIN JAMALUDIN
REŞIT ELBIR 
DİDEM GÜNDÜZ

NOT:  17 Eylül  2021 - 18 Kasım 2021 arası tarihlerdeki sistemsel incelemeler sonucunda liste düzenlemesi yapılmıştır.
List is organized as a result of the systematic examinations between 17th of September 2021 - 18th of November 2021.

HAGEN
ONE MORE EUROPE

ALMANYA  
GENEL MERKEZİ 
AÇILDI!

GERMANY 
HEADQUARTERS 
OPENED!

One More International büyümeye ve 
gelişmeye devam ediyor!

Almanya'da açılan ilk genel merkezi 
ile artık çok daha hızlı büyüyecek olan 
ekiplerimiz, ilk toplantılarını 18 Kasım 
2021'de gerçekleştirmenin mutluluğunu 
da yaşadılar. One More International 
İcra Kurulu Başkanı Sn. Alper Volkan 
Karpuz'un da katıldığı toplantıda 
büyümeye odaklı One More Int. vizyonu 
ana başlıklardandı. 

One More International continues to grow 
and develop! 
 
Our teams, which will grow much faster 
with the first headquarters opened in 
Germany, were happy to hold their first 
meeting on November 18, 2021. The 
main topic of the meeting, which was 
attended by Mr. Alper Volkan Karpuz, 
Chief Executive Chairman of One More 
International, was the vision of One More 
International focused on growth.
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ONE MORE INTERNATIONAL
EN ÇOK CİRO

YAPAN ŞEHİRLER
CITIES WITH THE HIGHEST TRADE

JAKARTA

BURSA

ANTALYA

KONYA

DORTMUND

DENIZLI

KOCAELI

KAYSERI

UŞAK

AYDIN

ADANA

SAKARYA

MUĞLA

MERSIN

BALIKESIR

DÜZCE

TEKIRDAĞ

MANISA

ESKIŞEHIR

SOFIA

MEXICO CITY

AFYON

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

İSTANBUL ANKARA İZMİR

2 3 4 5

1

w w w . o n e m o r e i n t e r n a t i o n a l . c o m

ONE MORE INTERNATIONAL
17 EYLÜL 2021  – 19 KASIM 2021 

ARAÇ KATKI PAYI KAZANANLAR
-----------

ONE MORE INTERNATIONAL
17th September  2021 – 19th November  2021 

VEHICLE CONTRIBUTION PROGRAMME WINNERS

• SÜMEYYE YAZICI

• VIKTOR M. GARCIA HERNANDEZ

• İSMAIL AKKUŞ

• JOEDIHONO SLAMET SLAMET

• RATIH BURNIAT

• RETNO SUCI LESTARI

• DIONISIUS SAGIGATA YASHIDA LAWING

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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LİDER ETKİNLİKLERİ
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Remix  Version

mobilde, tablette, bilgisayarda.

on mobile, tablet, computer.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ!

SAFETY SHOPPING!
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Yeni Nesil Network Marketing


